
V f

'

Á 7FA WíFT'i

VU o

TÝDENNÍK POLITICKÝ POUÓNÝ A ZÁBAVNÝ
Majitel: EDWARD BOSEVATEB Předplatné retnž 120 I t požtovni zUílkea Csžsifar : Ut CSS1

ROCHÍK V Ori AHW HEC DUE II fTTjtlA 1070
~~

~ČÍSLO 2ŠT"

přestoupili Turci Morava na 3 OTwt ATT ANejnovějií zprávy

V Ohio zvítězila strana repu
blikánská větiinoa tt 5000 — V

Indiána jest volbě dosud neru
hodtiut Demokraté tvrdí ž

zvítězili většinou 5 až 10 tisíc hU-- 5

Kepublikáné však také tvrli

kladné anova vystaveni spále-

ných a zbořených dom& i kostela

postaráni se o obnovení prfimysla
a poskytnutí pomoct těm kdož

byli ožebračeni Taktéž bylo ran
nařízeno aby oznámil portě le
pakli požadavky Anglicka nevy-

plní vláda anglická nebude je
více podporovali a pooze chránit!
bude Cařihrad od ošacení Bá

mtii arci oie ř!i jk# eillt
b41ii i u u by ti roabaáat
atřvlboa NkoLk jWH byl aabí-to- a

maeaí raět iak ai j4a btlfela baiiWaakl aMrbyt raaěa
A ro sta těnit vrai4(-kr- !

Čije kly který a k c--U

esiaea a pKrtáa ? N:kli! Na

jiha ala pry ktaeral

vylkla ty v i a4 rilaK
kaa IvnMfka Tak alp4 by?

OIIA7HÍA BRETTERTT
(O 3i a u s k t r i v o v A n r

XIOXI 11: JACCCOI7 TTLZGZX V
OTwT ATT A ISŽE
nxm

_mm a m

Demokraté chlubí se že roi

nulý kongres snížil rozpočet pn
bělící rok o 30 milionu1 dolarfl
Vsak tím dosad vydání nesníže-

no a v příštím zasedáni kongresu
ukáže se že jejich snížení bylo

jen zdánlivé a že iifclane scho-

dek který krýti musí Vřak

mnobli snížili daně T kterak uleh-

čili břfmi daní? Ani jediný cent

nebyly dané sníženy aS mají pl-

né huby řeíí o Šetrnosti Repu-bliká- né

naopak snižovali dané

skoro kaldoroíné Tak ka př
sníženy dani :
Zknaai m a U terrno 1SM o 9S miL

M t bN-s- n 1WJ " 44 "
" - S oaor JSGS "

1 bř a f - 68 tf
"14 ecrrvae 1STS 7S

" " t kru i berr 1S71 " SI "

KepuMikánský kongres sko
ro kalJorořně od ukončení války
snižoval dané i vydání Demo

kratičkým pravidlem jest vlak

předstírat! le snížili vydání ne
nižiti daně a uhraditi schodek po
volbé -

}j Nominace Gen Ben FButle-rad- o

kongresu ze 7 distriktu ▼

Masnách oseta zp&sobila nevoli

mezi republikány distriktu toho
Butter jest sice yýteiný advokát
— jako Tilden — velmi schopný
muž — jako Tilden — dobrý řeř-nl- k

— lepli než Tilden vlak jest
zároveň advokátem nejvédomi-tý- m

— jako Tilden — a na mno

ba skutcích jeho úřední činnosti

spočívá podezření korupce — ja-

ko na Tildenovi Jelikož doaáhl
nominace své nepochybné ep&so-be- m

koruptním — jako Tilden —

proto objevil se proti nominaci

jeho mezi republikány ccacný
odpor a nominován byl republi-
kánský kandidát neodvislý soud-

ce Iloar Ta jest' viditi rozdíl
mezi obéma stranama Republi-
kánská strana nckandidaje ani
nec-hrán- i lidi kteří kandidatury
necaslubojí demokratská strana
však své koruptni kandidáty
chráaí a obhajuje Kde jest re-

forma I

U Konečné přišlo na jevo kte-

rak povstala ona povéť o know-nathingst- vl

Hayesovém Členové

tajného spolku "American Alli-ane- e"

spolku jako jiné tajné
spolky Zednici Oidfellows a

odvislých od jednateli společno-

sti novinářské kdežto zprávy o

vítězství dem přicházely c pra-

menu výhradně stranických od

předsedy dem výboru a tudíž za

stahovaly arci zprávy c pramení
neodvislých více d3vžry Yiak
vzdor torna neustával předucda

výboru toho posílat do světa

zprávy o vítězství dem Jak vi-

dno neni žádný prostředek dost

špatný straně demokratické aby
ho nepoužila Jest to darebáctví
jemuž není rovno a přede strana
ta praví že chce reforma Opra-

vy se lžemi nedocílí

Ncodvislá "Svornost" kteráž

"pachalcí" Tildenovi uvádí v čísle
ce dne 7 fijna že "Hayes přijal
ůřadně a slavně své jmenováni
za člena neřádu toho (Americké
Alliance) z rukou výboru čtyřech
kteří mu osobně zpráva to do
Columbus přinesli a že dne 5 čer-

vence poslal tajemníkovi Aliance

následující dopis :

"Právě jsem obdržel vái dopis
sdělující mi o zvoleni mém za čle-

na obdivuhodné (admirable) Alli-
ance Vzdejte Allianci mé díky
neboť já hluboce souhlasím (dee-pl- y

sympatbize)s jejími
rá-ada- mi

ZSstávám vái spoluobčan
RB JJayes

Tajemník oné Aliance L S

Tyler oveřeinuje v New York
Times následující dopis:' "Reda-
ktora Jí T Times — Přeji si

opravili některé mýlky ohledně

dopisu sekretáře Guv Ilayese
kterýž uveřejněn byl ve středo ve
World Sun i Přednřguv ITaye
nebyl nikdy Členem Americké
Aliance ca druhé nikdy neviděl

stanovy tobo spolku ca třetí
žádný výbor našeho spolku nena-

vštívil jej ani v Columbus ani ve
Filadelfii ani kde jinde za jakou-
koliv příčinou My mu pouze
sdělili že jme schválili jeho no-

minaci načež jsme obdrželi dopis
jebo tajemníka Dopis ten odci-

zen byl z mé písárny a divím se

le spatřuji jej v tisku Nevím

proč by ony noviny měly spatřo-
vat něco nepravého v tom jedná-
ní neboť schválili jsme nominaci

pana Tildena ca guvernéra před
dvěma roky a on neviděl v tom
nio nepravého naopak byl nám
velmi rovděčen na naší rofrxm

Počínání některých demokrati-

ckých ltstS aby dokázaly že
IXayea kdyby avoiea byl ©vlá-

dán bude nejhoriimi živly ve

straně republikink#t kteréž za-av-ali

Grantiamem jet věr txsě
ieé Viak t j#t vUataé j4iaý
jejich argumemt proti llayesovi
Že by byt kdy býval stotolněa a

"Orant!#raeraMJ le by k aěma aá
ležel le by i nit nominován le
by přijímači b list jevil k al-

ma jakoa nácbylttoat že by nej-

vřeleji! joto podporovatelé k aě-

ma náleželi -- slovem le by ▼

něm jeho kat tent kanete přá
teltch neb ptjacích bylo aaáxi
cokoliv co by čelilo ke "Graati-srn- u

třeba jen do té míry jak
dalece Tilden stotolaěa byl a

Tweedůmera — to aemoboa a

nesmějí a právem tvrditi Obme-

zují e proto jen aa strašáka le
vrhnul by se Graatisma ▼ aáraS

kdyby byl zvolen Proroctví to-

to přicházejíc od stranik 3 TU Jena
a Ilendrickae a joa avádiaa aa
dBvod aby blaaovalt jm pr
male Kterýž byl přitelem a spo-
lečníkem Tweedovým al po ta
dobo dokad tohoto ctý svět neo-

pustil aterýl k vBli spelakaadi-dt- u

svému a fikci jil spolakan-did- át

jebo aastapaje poodtoapil
od tvrdoměneckých aiead avýcb

kterýž vidy byl rozhodným stra-

níkem i v dobách které v dějinách
demokracie aapeáay badoa nj-čeraěji- ím

pbaiem v dobách pod%

voda a iviadlo který strana U
páchala prroctv toto pravíme
přichizejío a takového pram#aa
jtwt aměioé al hráza Ca oni tvr-

dí Že Hayee by t bdoacMstÍ nil

— totiž le by podlolil ee

Grantisma" —- to činil TilJeo
po celý avSj věk Oa vždy stál

při straně demokratické e jedea
a vBdcS ba obleda aa to kýsa a
neb jak strmea ta byla ovládána
a řízena Tvrzení le by na J

liayea ovU ián byl nejhoriimi Iř%

vly ve straeě své TUdea pak
nej 1

píí roí nepoj pomj akaiVevowt

nabytá o obou těch kaaJidátecb
z jejich doeavádniho veřej aébo
života ani z jejich karaktetrS Sp
ie nechá ee myslili tak o Tiid

- — — r - --- - -— v_

a trenek

Cai vási jake fa! vir tr%
Jáim tu bM-A-ť liv-5ikTa- l

tSTrm 7mJ Amjwm ulic
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ČISKt ST1L1TNI £ČM

fae da Kuky W aá-ír-
ali

a &ai#a2i via a ecbustoai
CeataiHi zvliíti aorixyv

te aviMNi iiW pawli aalaa'e
ta UI íít4 pra'y zvLalí
při vyklááai poaraaál
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vi Ukamv itutdraw

CílETE IIEDTASXA
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místech a pošinuli hlavhí stán k
Adrovací

Londýn 7 fíjna
Z Vidně se oznamuje že v Deli- -

gradě činí se přípravy ke koruno
vací slavnosti Milana Z Běle

hradu přivelen byl již skvostný
trůn ve čtvrtek Z Bělehradu

telegrafuje se "Times" le do bit-

vy která sfdena byla dne 28

záři pluk pojmenovaný ku cti

kněžny Natálie iel jsa silný 900

muž3 však druhý den při čtn{
jmen pouze 40 jich odpovědělo
Odtatni padli na bojišti neb byli
raněni

Bělehrad 7 října
V diplomatických kruzích se

tvrdí že Ristič srbský ministr

cahraničných záležitostí snaží se

velmi docílili míru a neb příměří

Londýn 9 řijna
Vláda anglická učinila velmo

cím formální návrh ka konferen-

ci Rusko shoduje se taktéž a

návrhem tím a obě velmoci uzná-

vají potřeba příměří na měsíc

Rusko požaduje viak aby Ture-

cko ka konferenci připuštěno ne

bylo — Ministr Ristič aděl l vel- -

mocím že Srbsko svolí k příměří
na € týdnB pakli žo so urči hrani
ce které žádná ze stran boje jících

překročili nesmí — Berlínská de-

peše "Standardu" tvrdí že Ra-

kousko požadujeaby v konferenci

zastoupeny byly viechny velmo-

ci Italsko a Francie již svolily
svoleni Německa se ▼ brzku

očekává —Z Dunisu se oznamuje
že Turci v pátek učinili poaos
prorazili řadami srbskými byli
však a krvavými lebkami cdraia-n- i

— Z Bělehradu přichází zprá-
va že Osman pale jest na pocho-
du ce Zajčaro a 2C000 muži Cil

hnuti jeho není znám — Z Berlí-

na se píle že cárský rozkaz za-

kazujíc! ruským dastojnikSra a

přecházeli do Srbska
neni plněn a každého týdne při-

bývá do Bělehradu 700 a 300
Rasa

černX noRA
- Londýn 5 Hjna

Z Dubrovníka se oznamuje že

ztrály Ccroohorca během této

války obnáší 4000 možS a že

lJi příčiny jett Hora

itní smlouva bude a poríoa uza

vřena :"

Dubrovník fi řijna
Zadní část voje Muktar paši

vracejícího se do Hercegoviny
napadena byla povstalci a Černo
horci a ustoupila ku GoricL

Dubrovník 7 řijna
Kníže Nikola svolil v pátek ku

klidu zbraní dokud by se neuza

vřelo příměří pod výminkou že

tvrze turecké nesmějí být zásobe

ny než pro přítomnou dobu Vý
sledek tento připisuje se snahám

koneula anglického a spSsobil
mezi Slovany velkou sensaci

Vídeň 7 řijna
Jsou příčiny domnívali se že

vyjednávání mezi Tureckem a

Černou Horou pokročilo dále než

na pouhé přiměří a že ae obě ze-

mě sblížily ohledně postoupeni
území Udoli Tulty blíže Podgo-ric- e

obsaženo bode prý ▼ území

které porta Hoře postoupí

Londýn 9 Hjna
Z Dubrovníka přichází zpráva

ie v sobota přepadnul Muktar

paio Černohorce a dobyl tři opev
něná postavení byl však pocději

zpět zatlačen Černohorci sjálili
Lubini a jiné vesnice turecké

přetrbali telegrafické dráty mezí

Trebiní a Mostarem

TURECKO

? Londýn 4 října
Z Tberapie ae oznamuje Ie na

statcích R Abbott ze Soluně spá

chány 4 vraždy Primátor jedné
ze sousední vesnic i jebo žena

byli zavražděni a mnoho jiných
vražed spácháno

Londýn 5 řijna '

Telegram z Cařihrada ornarau-{- e

že sultán schválil rozhodnutí
zvláštní rady týkající ee zavede-

ni oprav t celém státu Levant
Herald praví Ie místo národní

rady sestávající ce 120 Člena na-

vrženo bule zákonodárství ce
150 volených aásUipc& a i utvo-ře- n

bude senát a 60 člena jmeno-
vaných portou Yláda nad pro
vinciema aestávatl bode ce smíše-
né rady do niž voleni badoa de-

legáti a lida Tento ayetém za-mýi- lí

porta zavésti ▼ celé říii ?

Dopisovatel ~JéUgttu" o

cnamuje že panuje y Cařihrada
mezi obyvatelstvem válečné smý
šlení Mysli ae vBbec ie mriXka

a Rusy Jeai nevyhnutelná a oby
vatelstvo turecké by Ukovoa
srilka uvítalo a radostí i

liondýn 7 řijna
Oívlrdnl EntharskýcSi ukrutno-tt-f

t-tix-
ano Tylxníi zrlieklca

t pclidl ctolrf ttj::3íí
t£n-- # v níl Z"A rA 'U-- l-

leztítezili — Ze západní Yirgi
me dosud zprávy nedošly

Zprávy ze Saunder Co Neb
oznamují 1 hondy k podpoio
dráhy Omaha a Kepubh au Val-le-

y

proily Zprávy ddu i diié
11 precinclu oznamuji 10C8 hlá-

sí pro a 429 hlasu proti Z out-nic-h

prednctQ očekává se větvina
tél pro bondy

Dubrovník 10 října
Černohorci podnikli včera útok

ií hlavní -- rmidu Maktara paii
Vf V V "cnf dosud znám

3hrd 10 Hjna
Srb vr odrazili Turky

kteří ' řeruíiti Dřina

LonJýn 10 října
Te' dne docházející

tnlav e o brzkém uzavře
ní př _ r tol veškeré velmi
spoleČLC v snaží

Taříl 10 řijna
Zpráva le porta avolila k při-mě- ří

byla předčasná

New York 10 října
Dnes svěcen byl od Kubánců

osmý výroční den vypuknuti re-

voluce na Kub

Salt Lake 10 Hjna
John DLee odsouzen byl dnes

pro učstenivi ve vraždách na
pchorskýth lučinách ku smrti
lltle volili bod obeieni neb ni

Politické zprávy

II První váUíné dělo této ve
lebbí kampáně jnt vystřeleno
Colorado zvoliio republtkánakon
legislaturu kteráž zvolí 3 velitele
pro Ileyea a Wbeelera

IJ Městské volby t Connecticut
vykazojí znavný přtrSstek repu-bltkánaký-

tb

blaaS a etát mfiže ae
emile počfuti mezi Máty které
vrhnou blasa svýth pro JJayes
Wbeeler přílti misie

li Nomicace Adzrune v Muaa-chuset-a

nepřiiia vhod Irčanům
demokratfim jelikož Adame své-

ho času nebyl přítelem FenianO
Některé irské listy se rozhodni
proti němo prohláíily jiné pod-
poro)! )j [imvt_

! Z Georgie kJež se minulý
týden volba odbývala nedoily
dosud zprávy o 6 radním titáni
hlaaS Jak al dosud známo bude
ta větJine demokratická as 70 ti-l- e

Argumenty jižních beiibo-zuk- fi

ručnici neb bambitkou ▼

roce mřly dobrý álinek

J Bob IijerHolI jeden a nejo
vfenSjiích a nejsvobodomysl
riřjikb amerikána jehoi řeíi
svého řau (pakli se nemýlíme)
přináiel tél Pokrok (Clevelsnd-ký- )

ře2ní pro strana republikán-
skou Dmokraiické listy ioa-llva- jt

jeho svobodomyslností ka
Štvaní proti sfrani to ublikánské

jelikel takové "nezuaboby" va
svím itředa chová

Demokratické listy a leníci
snaií se zaslepili voliče r v -- 'A

le jsou pouhé straláky str v

kdyi a poukkíe na
to ! by v páda zvoleni detn

kongresu a presidiu ta doilo na

splácení jihanflm náhrad ca ško

dy vs váka utrpéoé Nesvédo- -

mititakrví fHníci poo katují na
14 íafri k úUvt nimi se za--

kaztij-- í n rebelskébo dlaha
a nii v -

otroky V onom
dodatku ter'ojí nic o ško
dách vc minýcb a mnohé
iádoet - in podaaé v rat- -

nulesa kongresu jsoa
nejvýr i dQkazem Že ji--

bané nu takových ehtf a po-

žádají a budooli mílí vltiino r
koogreta arci též obdrží To

vlak páni řeiníci zamlíujl

íí V minulém týdoa vzala poliu
situace v Indiáne na se jinou tvář
Až do týdne minulého byly ve
tátu tom tři lickety státní totiž

repn dem a zelefcácká Vlak
minatý ítvrtk vzdal kandidát

zeletácký pro gaverneratvf A

Wolcott kandidatury V listí
kterýmž státníma výbora oblalus

je toto své odstoupení praví le
seznal že celé hnutí aelenácké ří-

ceno jest ve prospěch ieuokratQ
Kdežto demokraté xelefiácké stra-

ny camýilí blasovati tiebeta

jou Vj věiliaoa re

poblikáiékteřf se strany aeleni-ck- é

držeti camýilf a jelikož by
voltta byla marná an musí kandi-
dáti trany oelefiátké xsUti ve
velké meaMné jslikož nevidí že

by co jiného neebala vytrvá'
ním docílit! než aeslabeni strany
republikánské uznal ca prc spěš-
né odstonpiti a vrhne hlas svBj

pro kandidáta republikáoskébo
ZirovsS vyzývá všechny kdož

pro ního hlasovat! xaroýileli aby
Uktíl určili íkleří hlenové

výbra státního postavili na tio-kot-ts

kandklitA jínilo vsak tím

lkem Z Cařihradu s osnamajo
le porta Žádala vláda anglickou
aby tvá požadavky umenšila

viak Lord Drby odepřl Žádo#t

tu a radí portě aby bez výminky
a odkladu přijmula návrhy poda
né -

Londýn 9 října
Z Cařihrada oznamuje

" Timea" že bývalý sultán Mu rad
umírá (Zda byly to nBžky ten- -

tokráte neb co jiného teletrrzí

oeocnamuje)

RUSKO

Londýn 4 řijna
Z Bělehradu ae oznamuje že

vláda ruská nařídila dráhám ve
doucím do Rumunska a Turecka

aby měly připraveno 16 vlakS
denně pro vládu - O podobné
přípravy požádala dráhy Rumun-

ské

Londýn 5 řijna
"7me" má depeit a Berlina

v níž se tvrdí žé Rusko zbrojí s

nej větším spěchem a le a Rakě
kaple a nemocnice v Cařihrada

odveleny byly všecky skvosty a
cenné věci a poslané do Oděsr
Ruské listy píJI o zvýšené činno-

sti y továrnách na zbraň

Londýn 6 řijna
Z Bělehrade se telegrafuje že

se očekává tam le Rusko podá v
brzku své ultimatum jemuž bode
ihned oásledovati prohlášení vál
ky Bezpochyby bude krok ten

předcházet! vyjednáváni jelikož
smlouva pařížská vále velmoci

ahy poskytnuly příležitost k úva-
ze Rumunsko chce sdíleli osud
Ruska Nrni dovoluie svobodniw - - #

pr&chod vojínBm ruským skrze
své ázeroí — Berlínský doríwo-rat-el

"TYmea" telegrafuje že za-

kročili Rusko branou rukou Ra
kousko caroýŠlí osadili ne {en
tíoinu a Hercegovinu nýbrž i

postoupit! proti Srbsku

KAKUUSKO "

Londýn 5 řijna
Z Berlina so oznamuje le Ra

kousko rozepaalo odvod a připra-

vuje ae k okamžité mobilisaci ar
mády Na otázka Rakouska sdě

lila Anglická vláda dlvěrně Že

by neschvalovala ani brala fiča--

stenství ve vojenském osazení

Turecka Pakli by se osazeni

takové stalo bude Anglicko pou-

ze hájiti své zájmy
Z Vídně přichází zpráva a vě-

rohodných p ramen B le vláda
Rakouská nechová ani nejmenií-h- o

dsmysla poraiitf přátelské
poměry a Ruskem Rakousko i

Anglicko odepřelo brané zakro-

čeni

BOSNA

Londýn 3 řijna
Z Dubrovníka přichází tele-

gram le čtyry bosenské batalío-n- y

bojovaly Turky b Klinče (7)

Bitva trvala celý den Iři sta
doma bylo spáleno Turci utrpěli
velkých ztrát

BUL1IARSKO

Londýn 4 řijna
Z Bukurešti ae oznamuje le rol-

níci kolem Bataka mrou hlady
Vláda požaduje aby zaplatili dří-

ve desátek nel badoa mlátit a
nedovolí jim mlátit dokud deaá

te aecapravf

RUMUNSKO

i Londýn 61 ijna
Vláda románská drii pohotově

30 000 muž & vojska k ochraně
země Činí ae přípravy dopravili
toto vojsko na hranice Besarabie

1

Řiíicko VN

Král řecký jest na ceat a Kop--

penhagen V- - Patras Zaate
Piraena byly veřejné demonstra
ce natícf vláda řcekon aby liaila

vojenské přípravy linutí toto

aeltři

! 1 ITALIK -
Italské iasdpíay pojednávají o

otáace připojení Uatí rakouského
území a sice jižní části Tyrolska
kteréž osazeno jest Italiány pak
li ie Rakousko bode chtít avitiit
vé území připojením čisti Ture

'"cka

fiPAlftLCIIO

Hapitin Gen Jovelar velite!

na Hubě odstoupil a na miito je-

ho nomiDoyán Iiartines Cacpus
kUrýl Ty pluje na Kuba plílti
c'""íc aby avi místo zaujzl
l~íkZiu p::uři d::ji i na-

tí"! U vydirfni Twetfi zíjktni

di4 pra iilea M ppi
Na sta Ka ktzxl a Tbiu-Ur-S

byU jíl pNd veíkc proto a

dkasr jkb ktrteb by!r a

pcvpiraletaé a rř aat láiaý a
aich dáa v eblalube Ot4a

vraiedaíkS ja
jícb rodlay a"rtci

jeoa vybaáay a Xss2 evýcb a aa
saoze tatk jVjkrh a12 a
emařetu Poaae ▼ jšlakk ez rvbe
Uch aalezli la-boai-

trory
soVJ rovalv A kj!ta vralií r
blikiey miZt jích mJ#ík a vy

bia i jich leay a dítky eaajt jáU
ta smělo kázali o atsira ae aer
wa litovat! 1# krvavá ko!e dv

al vlaje a pviadvati aby eviře-a-a

byla jš&s správa a íál
kterých žtij-a- c a r kterých při p
čtivé vo!M by a lata!! v aalai
aýbri i epráva 9H assaé T

Íoa ti llié vwlaMri pa Opravě"
to jMi ti l4i ktH pjjaé kiao
vati badoa pro TiMea a II
drick

00 UEBRASICY

i DOWÁTO!

1 —

J!
©ZRaaasje dý'a nlál a Le

krátkéea čae zavilá a bJ
V CrCtO Crt v íai paa
KOVifeiKA ve Wllber a
vc wc8t point
avi tél i w OmaZfi dávali svá

přvitavři jvi i akaaovati

bW své 4 abraaal

Panorama!
tv re é caavckoa svitli aM

vaiíct a e:kráaě'%cl atét k

jías-- k bdr VODtP-ÍD- Č J
Evropy Acle Afriky
Austrálie i Ameriky
Jakol i rvavtj!ef květiny fea

revaé kry kesaické obrazy a

Meai a a k aa ba-

ni Fřwdstavi rřda A T- -

aáta NOTt tXSOXZ POPtV
KY KOMICKÉ VtšTUPT ti
Oř Určitý !♦ ptdavfohláá bade aa piaaátch i '

--lNíkroka ZipaJa"

sbT 5eopoalte ČiaLi píakáty

S icto Via vcky av

A ION VTO
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fca hH

latl 4

své aa eit vka a koe-- -

ti tktek a Cech ai aa T bts v
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neb C S P S„ ve výroční schůzi

neb 30 llen3 prohlásili se že bu

dou rxjdiorovati republikánské

kaniidáty a ohlásily toto usnese

ní tvé llayesovi a při tom žádali

Ilayese o penížitou podporu
Sekretář llayee&v Lee odpověděl
sekretáři onoho spolku na ozná-

mení to následujícím dopisem :

Colornbus Ohio 10 cerco 1876

Ctínýpane! Guv Hayea žádá

mne abych stvrdil obdržení vaie-b-o

ctěného listu ze dne 7 červen
ce k němuž přiloženy byly reso-luc- e

spolku American Alliance a

odpovídám že vyslovení d&věry
v reso lucích obsažené jest mu

milé Důležitost zvítězení ve

státech New York New Jersey a

Coonecticut v příští volbé úplné
uznává a ohledně podpory a

odkáže Vás ▼ pa-

třičný las na výbor
V ůciě AE-Le- e

sekretář
Jak viděti a dopisu tohoto ne-

byl a není Hayea cleném onoho

spolku aniž kdy Žádal o přijmutí
do spolku tobo ani se nevyslovil
že souhlasí se spolkem Um neb

jebo cáNadama vlak lživé demo--

kratské listy rozřiiovaly povésť
že se nechal ka spolku torna na

vrbnooti že jest členem že složil

přísahu v níž se zavazuje proti
cizozemcům ce vŠech si! pra co vá-
ti a ovádili vlastnoruční jebo do

pis nimž prý se vše to stvrzuje
Není to darebáctví ř Není to lži-vo- st

již není rovné ř A pak se

©smilují takoví lháři hláaati re
formo! Ano 1 arci ! LŽ i reformu

jj Darebáctví strany demokra-
tické nemá vskutkn mezí ! Jak
známo počítali a jistotou Colo
rado za stát demokratický jeli
kol před 2 roky dal více nel 200
demokratické většiny proto při
pustil jej v minulém zasedání

kongresu dSm zástupci do svaz
ku stát ÍL Kdyby byli měli d

mokra té nejmenií obavo že stát
ten letos dá vidinu dcm byli by
jej jisti do svazku státu nepřijmu
li Oni zároveň vSuIi'le výsle--

dek t Colorado bod mlti vliv na

volby Ohio a Indiána jelikož
jest táát volila která ridase klo
ní ka straně té která má spíše
na-iěj- i na vítězství A proto mi- -

nulý týden po volbé an nebylo
nejmenií pochybnosti la celá tle-ke- ta

rep a dvě třetiny legislata-r- y

zvoleno bylo vétiinoa 1"00 al
20C0 blaaS po několik dnS ne-

chali rozšiřovat! povést že zvole-

na lam ticketa demokratická

Nepředpojatý Človik arci musil
ihned aeznati že jeai to pouze
demokratická taktika ks avr-íto-

í

a okamžitému zaalcpenf oK3
i Zprávy přizvivé trť5 rrxtli- -
kin ká tlichixely s pramet3 es

novi kterýž lr ---

VražáSňť iemochiL

Kdykoliv přijdou a jiha správy
o vražděnt čemochS probUiejl j
listy demokratické aa poabé £ab

rikace strany repttblikáaké Má

tne před eeboa vý&atky a několi
ka demokratu kýchjižafch laaopw
sB a tedy a praae kterýž de
mokratické lty aeverni poieařt-vá-ti

nesmí a a výáatkS těvh vy-

svítá že vie co se doaad o politi
kých vraldich na jiha psalo nr
yypisuje ani s části akutečaý stav

věd Demokratický list M oUie
Tribune' ce dne 27 záři popbej
rvačko kteráž ee strhla m Sp(t--

cero Crosa roada dne 2S zářt Cr
noii odbývali repablikáaakoa
acbSzi při kteréž hrála kadba a
černoši výkali To bylo demo

krat&m proti Tíipa zr- -

jených bělocha pwžadoaU aby
černoši ustáli v hadbé a výskáai
a kdyl ee jim ibaed nevyhovělo
počali hádka a střelba do (er
cb& Arci podařilo ee jtaa ecb&ai

roaeb&aii — aabili poeze jdao
ho černocha a 15 jich pormaii —

čtyry amrtelaě ostatní paniliSe
á tik srn Demokratický liatku- -

rý správa toto podává připojeje
e lakoasi cbloaboa: MNait boot

padli aa ně e vf křikem — starý nt

výkřikem válečným"
O druhém podobnésa skatka

přiaáJf demokratické jižat lety
eáaledujicf lakoakkoa zpráva :
Obordeeo Mí 24 aáří — K- -

pablikánaká achaze ▼ Arkabaia
rozehnána bvla miaalé noci de-

mokraty čtyři negři sartvt a
několik raniných

JILLittle-- O

jiné výtržnosti pile Okoloaa

(Miec "Prairie Newa" se dae 2$

záři : Ceraoii v Oktibheda coan-t- y

aeili ee dne 23 m nvaby noi-

i!! delegáty do koegrea&t kos-věn-ce

kteráž měla odbývali se 27

Tlupa ozbrojených demokrati se

dotaviU til do ach lze a era:
chtíce se vy hnout i výtrlaoateicv
raději odložili ach&zi do vera
Večer demokrati ae opět k tavili

počta jvlté bojnějíiea a střelboa
acb&zi rozehnali Jeden černoch

byl zabit a S$ raněno

Tyto zprávy vyjímáme jak cstC

eěno a iiatl demokratickýclk
Viechny ty tři kořikoaáeobaě

vraždy staly aa atejoýcb ekoU
nos ti Cernoii drželi politické
ch&ze neb porady k čeenal zaěll

áplaé právo VL při ech Safe

hudba jako mívají demokrati-By- li

na dlen i a výskali tak jake
Činí pří podobných phlŽUotck
Ulolt lUloiU vlak rřiiaca
Uz ith a oabrojíni jNcI-írt-

li

abf črmcii etL!:_rv

vyzaaai si pouze aoy jxaia vec

tu drželi v tajnosti neb kdyby to

bylo přišlo a veřejnost obával se
že by mu to mohlo ikodit a voli-Č-S

cizozemských
V áctě Yái Lemuel S Tyler

sekretář A A

Bude "Svornost" mít tolik ne--

odvislovisti aby odvolala lži kte
ré ve výše zmíněném čísle uveřej-
nila? Pakli ne a pakli neodsoudí

patřičně tuto demokratskou lež

budeme musit přijmout ca prav
da to co se domýšlíme totiž Že

pod pláštěm nestranosti noei

"Svornost" obojek TildenBv a

pouze jemu "pacholci a neb po-

hančí"

Evropské Telegramy

VáUarl$ká

Londýn 4 října
Z Vídně se "Timta" oznamuje

že v srbské armádě jest 7000 Ru- -

s& c nich jest 1800 d5tojník0
2000 dobrovolníka se jeitě v pří
štích dnech očekává '

Bělehrad 4 října
Anize Miian psal caru dopis v

němž omlouvá ae že prohlášení
jeho ca krále nestalo se sjeho
přivolením Praví ae že Anglicko
navrhlo Turecka povoleni třftýd
ního příměří a le Turecko bez

pochyby svolí

Londýn 5 října
Z Bělehradu so oznamuje že

přichází nyní mnozí dobrovolníci
z Německa Padesát Bavora
Prusa přiilo nedávno
Yláda srbská zjednala 200 děl-ní- r

a a císařských pruských cbroj-nt-c

na ieetrměsícfi Gen ČerKa-Je- v

zaslal "Daily ÁrW depeit
▼ kteréž praví le Turci páioa na
Srbech veliké ukrutnoati a Srbo-

vé jsou tak s té příčiny rozlíceni
že jest ftkoro nemožno cdržeti je
od páchání podobných akutkfi na

oplátko
Bělehrad 5 li jna

Osm tisíc Turka táhne k Nega-tin- u

kdel j t CO00 SrbB se dvě-

mi bateriei děl Kokorev ře-

ditel ruské banky oznámil vládě
srbské le jej! půjčka jest ceela ro-

zebrána i

Londýn 5 října
Turečtí jenerálové počali opět

poatopovat a sice nechali Alex-na- c

a Deligrad stranou a operuji
směrem severním

Paiť října
Turci op£t caojmuli postavení

▼ýbojné Oaman pale opustil
Zajčár a tíhne chSra po Ti mok a
ke Eřxltvcí i U rabíny Gbvy
shroniždili Ttrci 13 tztzlionS
To zil te l znalí Ulinf c-- Irrn

ka rrjift LttkoTj L's Z ř":i

faníosi n c :: r
C- - W9 in tmmf ~ y r

a ki£l Cwrav £iíi
C2rkv Psuírwi a
t dL +iZ'Í Aftt tHK (

- v —


